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#01 - CONTRIÇÃO
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. (Mateus 5:4)


Resistência

Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. (Tiago 4:7)





Pecado é pra ser rejeitado e não provado.
Resistir mostra que você tem contrição em sua vida.
Chorar antes de pecar pois depois é apenas remorço.
Prevenção

Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como
satisfazer os desejos da carne. (Romanos 13:14)


Evite aquilo que te leva a pecar.



Se afastar de tudo o que faz desagradar o Senhor.

Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
(Gálatas 5:16)

#02- Puros de coração
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.( Mateus 5:8)


A boca fala aquilo que o coração está cheio.

O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem
mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que
está cheio o coração". (Lucas 6:45)





O Senhor detesta falsidade ou aquilo que causa divisão dentro da igreja.
São os que buscam de todo coração e não esperam nada em troca.
Os puros de coração não se deixem contaminar com aquilo que desagrada o
Pai.
O senhor abençoa aquele que obedece aos seus preceitos.

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade
do Senhor, o seu Deus.
(2 Crônicas 27:6)
#03- Perseguidos por causa da justiça
"Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa os insultarem, perseguirem e
levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. (Mateus 5:11)



A razão da nossa vida é agradar a Deus.
Que sua vida seja um perfume diante do Senhor.

Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois
da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês".
(Mateus 5:12)




Fixar os olhos naquilo que não se ver, pois o que se ver passa.
Que nosso foco não seja nada aqui nessa terra, mas semear coisas boas e
servir enquanto estamos aqui.
Mesmo em meio às dificuldades que passamos aqui a recompensa do Senhor
é maior.

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

